
Hieronder het verhaal van de winnaar Bas Thiele 
De 2e  Midfond vlucht van dit jaar werd vervlogen vanuit Pt. 
St. Maxence op 27 juni 2020  
Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat de duiven los zouden gaan als ik 
naar de weersverwachtingen  en naar buiten keek, dus het verbaasde 
mij dan ook dat de duiven toch om 08.15 uur gelost waren.  
De wind kwam uit de zuidwest hoek en ze waren gelost met zoals het 
in duiventermen heet (met goed duiven weer) op de losplaats, maar je 
kon er wel van uitgaan dat de duiven de nodige buitjes zouden kun-
nen tegenkomen onderweg.   
In mijn berekening van aankomst verwachte ik de duiven rond 12.00 
uur maar stelde dit later wat bij toen ik de snelheid op compu-
club live zag van afdeling 5, daar gingen de duiven rond de 1730 meter 
per minuut.  
Dit zou voor ons betekenen dat ze om 11.50 zouden moeten arrive-
ren.  
Toen ik stond te wachten ging mijn telefoon en had ik Geurt Doppen-
berg uit Nijkerk aan de lijn, deze zei tegen mij dat ik ze wel eerder kon 
verwachten door de aanwakkerende wind.  
Kijk er niet raar vanop dat de duiven boven de 1800 meter gaan ma-
ken zei hij en dat zou voor mij betekenen dat 11.40 uur haalbaar moest 
zijn.  
En ja hoor, op 11.39 kwam de eerste melding per app binnen van de 
sterk spelende liefhebbers Comb. Tervoort Hasert uit Haarlem, zij had-
den 2 duiven op 11.38 uur geconstateerd.  
Dat zou inhouden dat ik zeker op 10.42 een duif moest hebben om hun 
voor te blijven en dan, opeens uit het niets zat daar de H17-3747441 
op de klep, geconstateerd op 11.41  
Deze kras duivin komt van vaderskant uit de B14-1864119 een doffer 
rechtstreeks van Albert Derwa uit de “Valdes” zoon “Valeska” moeder 
van de top duivin “Paulien” x Dht. van “de Zoon” zoon van “Paulien”.  
Van Moederskant komt zei uit “Lady Damore” uit “Damore” van Ge-
rard Koopman en uit zoon “Bliksem” van Gaby Vandenabele.  
Deze geweldige duivin vloog verleden week op Peronne ook al een 
28e in de kring en weet zich al enkele jaren te onderscheiden, zo won 
zij al in haar geboorte jaar de Gouden ringen race van Amsterdam.    

 

Beste Goudenringenracers, 

 

Welkom 
nieuwsbrief 2020/9 

Voor u ligt nieuwsbrief 89van afdeling 6 
kring 3.  
Indien u nieuws heeft dat u graag 
gepubliceerd wilt zien in de nieuwsbrief, 
of (als deze werkt) op de website,  
geplaatst wilt hebben, dan kunt u dit 
mailen naar de redactie  
vHiernaast zien an de nieuwsbrief/website  
Mary Duindam (famduindam@ziggo.nl) 

 

                                             

                                               

              Afdeling 6 
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Winnaar 27 juni 2020  

Pont St. Maxence  

Bas Thiele 
 

 

 

 

Gefeliciteerd met de 2de 
plek in Noord-Holland! 

 

 

 


